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Senieji astronomai turėjo žinių apie Saulę ir mūsų planetas. Jie

NELEISTINAS NEOBJEKTYVUMAS

Amerikos vy-

Ąlta yra sudaryta iš 13. cent
rinių lietuvių organizacijų. Jos 
per devynetą metų dr. Bobelį

metami užgauliojantieji posa-’į Afnkos lyderiai — Angolos, 
kiai. kad čia reiškėsi destrukty- 2ambijos, Mozambiko ir Botsva-
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no. prezidentai.— prižadėjo pa 
dėti Tanzanijai.
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IRANE STIPRĖJA OPOZICIJA PRIEŠ MULA CHOMEINI
TEHERANAS, Iranas. — Iki 

šio meto mula Chomeini valdė 
kraštą be jokios opozicijos, bet 
dabar dauguma žino, kad kelia
mas balsas prieš mulą Chomei- 
nį. Atrodo, kad jis yra buvęs 
dviveidis. Jis aktyviai dalyva
vęs Irano Revoliucinio komiteto 
posėdžiuose, bet niekur viešai 
apie tai neskelbė. Oficialiu Re
voliucinio komiteto pirmininku 
yra dabartinės vyriausybės vice
premjeras, bet pastarasis klau
sydavo tiktai mulos Chomeini.

BAZARGANAS VIEŠAI 
PASIPRIEŠINO

Kunigas K. Bučmys 
blogai jaučiasi

NEW YORK, N.Y. — Kun. K. 
Bučmys, Darbininko redakto
rius, labai blogai jaučiasi dėl jo 
įžanginio, be pagrindo apšmei- 
žusio dr. Kazį Bobelį. Didesnėse 
kolonijose priimamos rezoliuci
jos, reiškiančios užuojautą dr. 
Bobeliui.
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Irano premjeras Bazarganas 
praeitą savaitę atsistatydino dėl 
dvigubos Irano valdžios — Ba
zarganas užtikrino kariams, kad 
jie nebus persekiojami, tuo tar
pu “revoliucinis komitetas” pa
skelbė žinią apie kitų 8 karių 
nužudymą. Bazarganas pareika
lavo baigti karių žudynes ir 
valstybinį dvilypumą. -Vyriau
sybė negali-toleruoti“ revoliuci
nio komiteto”, kuris'šavavatiau- 
ja “revoliucijos” vardu.

Mula Chomeini pasižadėjo ši
tą klausimą sutvarkyti ir baigti 
politinių priešų žudymus. Jeigu 
kas nusikalto,- tai turi būti ati
duotas teismui ir paruošta kalti
namoji medžiaga. Bazarganas 
laimėjo ir atsiėmė atsistatydini
mo pareiškimą. . -

MULOS PRADEDA ABE-
’ • • JOTI CHOMEINIU

Irano mulos pradeda abejoti 
mulos. Chomeinio šventumu. 
Nustatyta, kad jis pats pasiva
dino “šventu žmogumi”, o ne 
koks mulų suvažavimas. šis 
klausimas iškilo, kai Chomeini 
savo dvarą Qom pavadino šven
ta vieta.

Dalis mulų džiaugiasi, kad 
Chomeini nutarė trauktis iš po
litikos, bet dabar aiškėja, kad 
jis nori pasilikti “revoliucinia
me” komitete.

Sužeidė aldermana
Fr. J. Brady

CHICAGO, Ill. — Demokratu 
partijos kandidatas F. J. Brady 
trečiadienio vakarą buvo sužeis
tas trim medžioklinio šautuvo 
šratais visai netoli namų. Pir
minių rinkimų dieną jis gavo 
daugiausia balsų ir tikisi būti 
išrinktas balandžio 3 dieną.

Demokratų veikėjas tuojau 
buvo nugabentas į šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur jam suteikta pir
moji pagalba. Policija atidžiai 
sijoja įtariamuosius, kad galėtų 
išaiškinti nusikaltėlį.

KALENDORfiLIS
Kovo 9: Pmciška, Kandidas, 

Višgailė, Žygintas.
Saulė teka 6:14, leidžiasi 5:42.
Oras vėeua. ■’ ’*

Pasakojama, kad kun. Buč
inys padaręs klaidą. Jis asme
niškai faktų neištyrė, bet pa
klausė savo seno draugo, kuris 
jį blogai nuteikė prieš d r. Bo
belį. Tas senas draugas jam vi
sokių nesąmonių pripasakojo ir 
jis džiaugiasi, kad jų visų nesu-- 
dėjo į Darbininką.

Dr. Bųčmys, susitkęs su inte
ligentais, labai blogai jaučiasi 
dėl to neapgalvoto rašinio.

Kinijos kariai traukiasi 
tvarkingai ..

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Pranešimai iš Pekino, Kongkon- 
go ir šiaurės Vietnamo sako, 
kad Kinijos karo jėgos tvarkin
gai traukiasi iš šiaurės Vietna
mo. Oficialus Kinijos praneši
mas sakė, kad Kinija nenori nė 
vienos pėdos Vietnamo teritori
jos. Ji tiktai nori nubausti Viet
namo karius, įsiveržusius į 
Kambodiją.

Vietnamo kariams bausmė 
buvo labai stipri. Jie pajuto Ki
nijos karių kietą kumštį. • Viet
namas patyrė, kad . Kinijos ka
riai nuo tankų nebėga. Tai pa
tyrė Vietnamo tankistai.

Vietnamo propagandos agen
tūra paskelbė, kad kiniečiai, 
besitraukdami, plėšia Vietnamo 
gyventojus ir nešasi jų brange
nybes. Oficialus Kinijos prane- 
šims sako, kad Kinijos kariams 
uždrausta neštis svetimus daik
tus. Kinijos karius seka kelios 
vietnamietės, pamilusios kinie
čius.

Nepamirštamos skyrybos
Nepasakyta kada, viena jaunų 

aviatorių parašiutininkų pora, 
gavusi divorsą, persiskirti suta
rė sekančiu būdu: Gene Ballard 
savo žmonai Lyndai perskyrų 
dokumentą perduos viršum An
tioch (Calif.) aerodromo su pa
rašiutais kartu iššokus iš lėktu
vo, kai bus nukritę iki 10,000 
pėdų iki žemės ir ją pabučiuos 
kuomet jų parašiutai atsidarys 
ir bebus per 4,000 pėdų nuo 
žemės. ’ ’ ' i

— “Keliautojas’’ tebesiunčia 
Jupiterio it jo apylinkių foto
grafijas. Erdvėlaivis nuolat pra
neša temperatūrą, sutiktus mag
netinius laukus ir viėtą erdvėje.

— Erdvių ądministracijos spe
cialistai stato Keliautojus, kad 
praneštų daugiau žinių. ... , ;

— Alžyro karo vadai atsisakė 
siųsti karo jėgas į Ugandą.

Senieji astronomai turėjo žinių apie Saulę ir mūsų planetas. Jie pažino Ve
nerą. Aušrinę. Jupiteri, Saturną ii? kt. planetas. Jiems buvo žinomas dabar 
amerikiečių fotografuojamas Jupiteris. Renesanso laikais astronomai, mate
matikai ir menininkai planetas jungė su žmonių gyvenimu. Paveiksle mato
me Europos menininko Saulės sistemą, netiesiogiai surištą su Jupiteriu. Sau

le ir žva rgždėmis.

Libijci gelbės Aminą
NAIROBI, Kenija. — Prane-

- - Esame įpratę laukti, kad mūsų* spauda reikštųsi nuoširdžia šama, kad-Libijos karn1" 
patriotine dvasia ir moraliniu taurumu. Su apgailestavimu, ta- būriai lėktuvais paU • 
čiau, reikia pažymėti, kad “Darbininko” vedamasis “Nejuokingi 
juokai”, išspausdintas vasario 23 d. ir vėliau perspausdintas “Drau
ge”, prasilenkia su jam derama tauraus objektyvumo linija.

Visų pirma apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimą, 
įvykusį 1978 m. spalio mėn. 
21 d., atsiliepiama, kad tai buvęs vis pakartotinai išsirinkdamos, 
“Kažkoks visuomeninės veiklos; savo pirmininku, tuo pačiu pa- 
jaukalas”, su “netvarka balsavi- rodė, kad juo pasitiki, jo vado- 
me”, su “atsigabentu būriu re- vavimą vertina ir “Darbininko’ 
orgų”.

šitokie posakiai atskleidžia to 
straipsnio autoriaus grubų ne
objektyvumą. Jau ketvirtas de
šimtmetis, kaip Altą šaukia sa
vo suvažiavimus ir jie vyksta 
įprasta mūsų organizacinės 
veiklos tvarka. Suvažiavimas 
buvo viešas ir visiems atviras. 
Kas norėjo į jį ėjo ir Altą ne
turėjo jokio reikalo kokią nors 
grupę gabentis. Priešingai, net 
buvo pakviestų Lietuvių Bend
ruomenės vadovaujančių asme
nų. Lietuvių Bendruomenės ski
limą laikome jos pačios vidaus 
reikalu, tikėdamiesi, kad šią 
problemą Bendruomenė pati iš
spręs. tačiau kaip ten bebūtų, 
“Darbininkui” netinka nukrypti 
į neleistą bet kuries grupės pra
vardžiavimą.

f Dr. K. Bobelis, savo ryšiais su 
Washnigtonu,' savo įtaka daly
vaujant Belgrado konferencijo
je, savo darniu įvairių skirtingų 
pasaulėžiūrų grupių apjungimu 
Alte ir jo veikloje, turi neeilinių 
nuopelnų. Jis savo norų pasi- 
.traukė iš Altos vadovybės ir. jį 
arčiau pažindami,- žinome, kad 
.jis nesiveržia, kaip minėto 
straipsnio autorius tvirtina, “per 
fas ir nefas” į Vliko. pirminin-r 
■kuse Priešingai, daugelis Vliko 
grupių jį spaudžia, kad šių pa
reigų imtųsi. Vliko narių pasi
sakymas balsavimuose parodys,- Thompson paruošė veik 12 bilr 
ar dauguma Vlik-o narių nori- 
turėti jį, ar. kitą pirmininku, valstijai.
Mes Vliką . perdaug gerbiame, 
kad reikštame kokių įtarimų dėl ( 
jame yykętančių bąl&ąvijnų dej ' bias klauzules; kurios įpareigo- 
mpįHatįške laięyunįo; Itotqpifo teises.

a- 
dos sostinę Kampala pagelbėti 
Idi Aminui atsiginti nuo Tar>-~- 
nijos. Idi Aminas, kaip Ugandos 
prezidentas, pirma1' ieių pradė
damas naują ofenzyvą liepė sa
vo jėgoms kariauti “iki pasku
tinio kareivio’’.

Bet tą pačią dieną Idi išgirdo 
ir kitokių naujienų: kad Angli
ja nutraukia tiekmenų siuntimą 

! oro kėliu ir kad keturi juodosios 
i — Angolos,

vines jėgos, paraližuodamos vei
kimą, yra neobjektyvūs. Dr. K. 
Bobelis Altoje sėkmingai kon
solidavo įvairių pasaulėžiūrų 
atstovus ir būtų nepelnytas jo 
užgauliojimas vadinti jį skal
dytoju.

Dr. K. Bobelis iš savo tėvo sa
vanorio yra paveldėjęs patrioti
nį nusistatymą ir ryžtą kovoti 
dėl Lietuvos laisvės. Altos suva
žiavimas. išrinkdamas jį grabės 
pirmininku, tuo pareiškė, kad jo i ^uv0 nušauti. 
veiklą vertina ir jo pasišventi
mą brangina. Tiesa, nėra žmo
gaus be klaidų, bet taip neob-' draugus, 
jektyviai juodinti žmogų, kaip’ pūic:jcs automcbillų. 
tą padarė minėto straipsnio au
torius, nedaro garbės “Darbinin
kui”, iš kurio visuomenė laukia 
objektyvumo, žurnalistinės eti
kos laikymosi ir deramos pagar
bos žmogui, kuris savo jėgas ir 
laiką aukoja Lietuvos reikalui.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

1979 m. kovo mėn. 5 d.

ste-— New. Yorko lietuviai 
bisi, kaip. kun. Bučmys, būda
mas negilus, bet nuosaikus žur
nalistas. galėjo be jokio pamato 
apšmeižti dr. Kazį Bobelį.

IHinois gubernatorius J.

jonų, dolerių biudžetą Illinois •

Senatas atmetė dvi svar>

Kova del ligoniniy 
kainu sumažinimo

WASHINGTON. — Administ
racija pasiuntė Kongresui įsta
tymo sumanymą kaip suma
žinti ligoninių kainų nepaliauja
ma kilimą. Tas sumanymas 
skaitomas pagrindiniu elementu 
prez. Carterio kovoje su inflia
cija.

Tuo sumanymu-biliu apribo
jamas ligoninių kainų didinimas 
nedaugiau kaip 9.7 nuoš. metuo
se. Administracija tiki, kad le
gislature tuo būdu sutaupytų 
po pusantro bilijono dolerių per 
metus, nors daugelis Kongreso 
kritikų mano, kad apskaičiuota 
suma yra perdėta.

Ligoninių industrija biliui

PASIRUOŠUS GRIEŽTAI KALBĖTI SU ATKAKLIAU
SIAIS IZRAELITŲ KARO VADAIS

TEL AVIVAS. Jeruzalė.
Prez;dentas Carteris, ketvirta
dienį išsikalbėjęs su Egipto pre
zidentu ir valdžios atstovais, at
skrido į Izraelį, kad galėtų pa
sakyti Izraelio karo vadams ir 
politikams kelis karčios teisybės 
žodžius.

Nei gen. Dajanas. nei premje
ras Begin neatkreipė reikalingo 
dėmesio į ankstyvesnius susita
rimus ir prezidento Carterio nu
rodymus. Beginąs, grįžęs į Jeru
zalę. nesistengė galimai greičiau 
įtikmti Izraelio politikus apie 
reikalą siekti taikos A'^muose 
Rytuose. Prezidentas Carteris 
tuojau vyks į Izraelio vadų pa- 
sitarima. ir išdėstvs savo mintis 
apie tarptautinę padėtį.

Dajanas ir Beginąs, preziden
tui sutikus pasirašyti apsaugos

smarkiai priešinasi, bevelydama sutartį, pašiepiančiai nusišypso- 
priimti savanoriškų pastangų jo įr kalbų metu priminė, kad 

į programą, kuria ligoninių kainų' tokios sutartys esančios menka- 
kilimo mažinimas būtų nedides
nis kaip 2 nuoš. metuose. .

goninės savo noru veiktu prisi- 
laikydamos 9.7 nuoš. ribos.
toms ligoninėms, kurios negali j 
ar nenori sutikti, kainų apribo-; 
jimas nuo 1980 metų būtų pri-į 
valomas.

vertės. Washingtone viceprezi
dentas Walter Mondale oriminė 
izraelitams, kad Amerikos pasi
žadėjimas ginti Izraeli galioja. 

0 Prezidentas Carteris primins 
• -i amerikiečių teiktą pagalbą, bet 

j jis reikalaus siekti taikos su 
■ j kaimynais. Jis primins Izraeliui 

j jų vadų pasižadėjimus negrobti 
I svetimų žemių. Izraelio karo va
dų nenoras atiduot Jordanijai ir 
palestiniečiams pagrobtus mies
tus ir žemes yra pats svarbiau

si sias nesutarimų pagrindas.
Izraelis visą laiką labai bijojo

800 policininku poly- 
dėjo du draugus

CHICAGO. Ill. — 800 polici
ninkų, neinančių pareigų, atvy
ko į dviejų policininkų laidotu
ves ir prižadėjo dar geriau eiti 
savo pareigas. Du policininkai, Į gali išsitaškyti į 
kriminalistų atpažinti, vietoje

Policinmkai labai gražiai atsi
sveikino pareigas ėjusius savo 

Palydoje dalyvavo 30 
Nužudy

tųjų draugas pasakė atsisveiki
nimo kalbą.

Nubaudė plieno liejyklą 
už 4 darbininku mirtį
CHICAGO. — Darbo Saugu

mo ir Sveikatos administracija 
(OSHA) teismo keliu nubaudė ginkluotų arabu, o šiandien ir 

-•šešiais kaltinimais Burnside;Saudi Aramjai jau gresia pa' 
plieno liejyklą, kurioje praeito; Jus- P’^tų Jemenas, gavęs nr 
vasario 16 d. įvykus sprogimui1 ginklų ir instruktorių iš Scv 
4 darbininkai fatališkai sužeisti! Sąjungos, jau veržiasi į p-.?’ 
ir 12 sužeistųjų dar tebeguli Ii-j Jemeną. Amerikos laivynas 
goninėje. Kompanija Burnside aviacija artėja prie invazorių į 
Steel Foundry Co. nubausta šiaurės Jemeną.
$42.000 už baustiną apsileidimą, riausybė nutarė parduoti mo- 
kad reikalavo darbininkus dirbti i dernių ginklų Saudo Arabijai, 
patalpose, kur sutirpęs metalas i kad galėtų ginti naftos versmes 

vandeni arpr valymo laukus.
drėgmę, kur nebuvo įvesta van-! Prezidentas yra pasiryžęs pri. 
dens drenažo sistema, vandeniui Į mjntj Izralejo karo vadams kad 
nuleisti vamzdžiai buvo per ž.ie-lbe Amerikos vargu jie būtu ]ai. 
mą nevalyti ir degėsiai užsikim* į 
še, o darbininkai nebuvo pakan
kamai apriipinti apsaugai būti
nais dalykais, kaip tai veido j 
skydais ir nedegančia apranga, j

mėję svarbius mūšius. Bot ta 
pačia proga jis nori priminti 
jiems, kad dabartiniu metu tai- 

jka yra svarbiau, negu mūšio lai- 
■ mėjimas. Jeigu kiltų naujas ka
ras. tai laimėtojų iš viso gali ne-

Kurdai nori nepri
klausomybės

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no kurdai patenkinti įvykusiom 
pakaitom, bet jie reikalauja ne
priklausomybės. Dalis kurdų gy
vena Irane, o kita dalis Irake. 
Jie bando susijungti, bet nepa
jėgia. Irane kurdai yra laisves
ni, bet. ir jiems uždrausta siekti 
nepriklausomybės.

Daugelis kurdų iš Irako at
bėgo į Iraną.

Maisto produktu kainos būti, nes karo metu viskas gali 
i būti š i m i “ 
Į Amerika vra 
i n?f' '' kelius, 
lengviau tuos 

Prezidentas
savo ir Amerikos prestižu tai
kai pasiekti. Amerika tikisi pa
siekti tikslo taikos keliu. Carte
ris yra pasiryžęs įtikinti izraeli
tus. kad taika visais atžvilgiais 
yra pats naudingiausias abiem 
pusėm pasirinkimas. Savo ke
lione į Artimuosius Rytus pre 
zidentas nori įtikinti Izraelio

dar labiau pakeliamos
WASHINGTON. — Valdžios! 

ekonomistai trečiadienį pranešė, 
kad per praėjusius 3 mėnesius 
— lapkričio, gruodžio ir sausio 
mėn. — farmų produktų maisto 
kainos pakilusios iki 40 nuoš. 
metinio pabrangimo ir dėl to 
vartotojų dar laukiąs žymus 
maisto ir energijos kainų kili
mas. Pernai, tai yra per ištisus 

,1978 metus kainų kilimas siekė 
.21.7 nuoš.
i i

— Didmenų krautuvės prąne-j Prezidento paskirtas kovai su! vadus, kad taika bus visiems 
ša, kad maisto kainos vėl pakils, infliacija Alfred E. Kahn pareis-j naudingesnė.

-■“čiams nušluota. 
m.Jrvžusi saugoti 

bet taikos metu 
kelius saugoti.
Carteris rizikuoja

kė Kongresui, kad Carterio ad
ministracija turi ištisą eile pro-— Buvęs kino artistas R. Rea

gan nori tapti prezidentu. Savo jektų ir svarsto, kuriuos 
draugams įsakė atidaryti Tinki-'1 '
minės kampanijos centrus, - rriaWih *

rinkt? kainų' kilimui su-

— Aukščiausiasis teismas pa
naikino įstatymą, kuris verčia 
tiktai vyrus mokyti Simonijas, 
o -moterų visai nemini.



Dėl ko negalima tylėti (1)

DĖL ALTO NIEKINIMO
P. STRAVINSKAS

Aklas yra Lietuvos laisvini
mo veiksnys, kurį sudaro Ame-

JAV LB Tarybą buvo tikrais 
faktais įrodytas balsų klastoji
mas (privedęs JAV LB prie ski
limo), tai “Darbinikjo” redak
torius, akis užmerkęs, to nema
tė,. ir, ausis užsikimšęs, apie 
klastojimą rinkimų nieko ne*Kas gi jame rašoma?

Pradžioje sukarikatūrinamas, girdėjo, o kai ALTo suvažiavi-
rikes lietuvių organizacijos, ap- išjuokiamas ir nebūtais daik- me niekas dėl jame vykusią 
si jungusios į savo rūšies fede- tais, be jokių įrodymų kaltina- rinkimų “netvarkos” nesiskun
dei ją Lietuvos laisvinimo dar-Anas ALTo 1978. N. 21 d. šuva- dė ir spaudoje nerašė, tai tas 
bui. Įžiav-imas. Į pats redaktorius, keturis mėne-

Jis lur; ,H- Lik savo garbing,, Jjs vadjnamas ..vi8u<Jmentaijsi»» pramiegojęs, dabar prabu- 
p.s. :; ™ didck.iL nuopelna.s nės vejHos jaukalu„ do ir pasakoja savo sapnus ap.e
pavergia, ei lmyi.bęl.irl)akan.,monė contradictio in adjei.tį|netvarką ALTo suvažiaveme,;

nes visuomeninė veikla, jeigu 
[jau ir tokia yra ir taip vadina
ma, niekuomet negali būti jau
kalu”) ; toliau, suvažiavimas 
kaltinamas, kad jame buvusi 
“netvarka balsavime”, kad ja
me buvusi “teisiama”- Lietuvių
Bendruomenė, kad kažkas (duo-jo po to turėtų tą “teisimo” fak- 
dama suprasti, kad ALTo vado-j tą irgi įrodyti. Dabar įi jis ra- 
vybė) “visuomeninėm nuotai-išo, greičiausia, pats nesupras- 
kom” reikšti ‘'atsigabeno” būrį Į damas ką, ir ko mes negalime 
Teorgų’

Dabar pažiūrėkime, kaip ari kokius to 
rodo ši “Darbininko” “tiesa” 
faktų šviesoje.

1. ALTo suvažiavimas, kuri 
“Darbininko” redaktorius va
dina -paniekinančiu “visuome 
ninės veiklos jaukalu”, buvo vi
sais atžvilgiais tvarkingas. Tą 
paliudijo ir nelabai jau didelis 
ALTo gerbėjas “Draugas” savo 
Korespondencijoje apie jį. Su
gesti j uočiau “Naujienoms” tą 
“Draugo” korespondenciją per
sispausdinti ir palyginti su tuo, 
ką parašė apie ji “Darbininko“ 
redaktorius. Vadinimas ALTo 
suvažiavimo “jaukalu” yra AL
To įžeidimas, nesiderinąs su 
spaudos etika.

2- Jei tame suvažiavime buvo 
kokia “netvarka balsavime”, tai 
vedamojo autorius turėjo aiš
kiai pasakyti, kokia gi netvar
ka buvo ir tą įrodyti.

nuopelnais 
bet ir pakan

kamai jėg’j tobau dirbti laisvi-i 
hi.no darbą, pradėtą prieš ke- 
E.:sdesiinis metų ir tęstą ištver-

l'žėjo kaikuriems mūsų JAV 
LB veikėjams noras jį panaikin
ti. Tam randama visokių prie
žasčių, daugiausia tai dėl to, 
kad jis “pasenęs”, kad “nusil
pęs” sava veikla, kad dėl to tu
rįs “garbingai” pasitraukti iš 
tos keliasdešimties metų laisvi
nimo veiklos ir užleisti savo vie
tą ivašų “jaunoms jėgoms”, su
sitelkusioms Lietuvių Bendruo
menėje . . .

Siekdami ALTo sužlugdymo, 
jo marintojai ir laidotojai nau
doja tam visas priemones: viso
kio melo apie jį skleidimą, jo 
niekinimą kaltinimą visokiau
siais išmislais ir pan . . .

Nuostabiausia tai, kad šitą 
ALTo griaunamąją akciją dau
giausia vykdo lietuvių katalikų, 
dargi ir vienuolijų leidžiama ir 
mūsų kunigu bei vienuolių re
daguojama laikraštinė spauda.

Štai, Tėvų Pranciškonų “Dar
bininkas”, redaguojamas tos 
vienuolijos pavesto pranciško
no kun. Kornelijaus Bučinio, 
jau anksčiau pasireiškęs prieš 
ALTą ir tuos, kurie ALTą gi
na, dabar vėl pasireiškė tokia 
pikta, griovy b in e akcija prieš 
jį savo 1979. II- 23 d. vedamuo
ju, pavadintu humoristine an
trašte: “Neujuogingi juokai”.

(Vedama sis nepasirašytas, 
kas reiškia, kad jis yra paties 
redaktoriaus kun. K. Bučinio.)

kuriame jis visai nebuvo ir tų 
balsavimų nematė . . .

3. Jei Lietuvių Bendruomenė 
iš tikrųjų ATo suvažiavime bū
tų buvusi “teisiama”, tai redak-

kokiu būdu ji buvo “teisiama’

iš jo žodžių suprasti, o jau apie 
leisimo” įrodymus 
kalbos. Ir ko tada 
rašymas, dargi re- 
straipsnyje, veda-

tai nėra nei 
vel tas toks 
dakciniame 
majame?!

4. Poškinimas vedamajame, 
kad ALTo vadovybė į suvažia
vimą “atsigabeno” būrį “reor- 
gų”, yra dvigubas nusikaltimas: 
pirmiausia, tai šmeižimas tų, 
kurie melagingai kaltinami, kad 
jie “atsigabeno” būrį “reorgų” 
(kažkokiems nusikaltimams 
vykdyti) ir įžeidimas tų, kurie 
vadinami “reorgais’* jų paže
minimo tikslu. Jei kas kitas 
taip rašytų, dar būtų galima ir 
patylėti, bet kada rašo taip ku
nigas, vienuolis, dargi savo vie
nuolijos laikraštyje, kaip jo re
daktorius, atstovaudamas ne tik 
pati laikraštį, bet ir jo leidėjus 
— Tėvus Marijonus, tai dėl to 
negalima tylėti. Tylėjimas būtu 
dargi ir viena iš devynių svetir 

“Quod non apparet, non est”;mųjų nuodėmių.
— kas neįrodyta, to nėra. Kada —■--------------
visoje Amerikoje nuskambėju
siuose JAV LB rinkimuose at- trukdomi, pasitraukė

-tjl

v

& -
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MAGDALENA STANKCNIENE

Gerbiamieji Lietuviu Tautiniu Kapiniu 
sklypų savininkai,

Lietuvių Tautinės Kapinės yra nuosavybė visų sklypų (lotu)

Į, išrenka patikėtinius—direktorius šioms kapinėms prižiūrėti ir 
j tvarkyti. Todėl visų mūsų pareiga yra dalyvauti būsimame meti- 

F Į niame susirinkime kuris įvyks kovo (March) litą dieną 1 vai. 30
iin. po pietų Dariaus ir Girėno Post didžioj salėj. 4416 South 

(Western Avenue, Chicago, Illinois, t
šitas sklypų savininkų susirinkimas bus labai svarbus, nes bus 

renkami penki (5) nauji patikėtiniai-direktoriai kapinėms tvar
kyti ir prižiūrėti.

Mes Jus prašome į patikėtinius rinkti šiuos žemiau, išvardiji" 
tus sklypų savininkus, kuriuos mes gerai pažįstame ir žinome 
kaipo darbščius, dorus, sąžiningus ir sumanius reikalų tvarky
tojus:

Iš gėlių ciklo—aliejus

1. GUDELIS, MARTYNAS
2. PRANEVIČIUS, MYKOLAS
3. KARAZIJA, KAZYS
4. KUZAS, JULIUS, JR-
5. DAGYS, STASYS

Mes esame įsitikinę, kad Jūs kaip prieš trejetą metų pagelbė- 
jote pašalinti kapinėms gresiantį pavojų, taip ir dabar paremsite 
mūsų kandidatų sąrašą nes šitie sklypų savininkai, jei jie bus 
išrinkti patikėtiniais-direktoriais, tikrai daug prisidės prie ka- 

į pinių pagražinimo ir gerovės. Todėl mes juos ir rekomenduo- 
| jame: 
i

>au- 
ijo valandoms: švieti- 

mai 170 dol. kultūriniams viene
tams 650 dol. Lietuvių Melodijų 
Radijų valandai 155 dol. ALB 
Radijo Klubai 145 dol. Spaudai: 
“Naujienoms” “Dirvai”, “SanJ

lyvavo pinnin. adv. Raymon- 
das S. Sakis, vicepirm. Elzbieta 
■Paurazienė, vicepirm. Dr. Algis 
Barauskas, sekret. teis. Stasys 
šimoliūnas, muzikas Vytautas _ _.„v ____v V —J

Petrauskas, finansų sekret. ir ka- darai” 70 dol. Viso paukoto 1.190 
sininkas Antanas Vaitėnas, infor- (Tūkstantis šimtas devyniasde- 

• macijai Antanas Sukauskas ir šbnt dol.) 
svečio teisėmis atstovas Petras 
Pagojus- Įsamų pranešimą pada
rė pirm. R.S. Sakis. Pereito susi
rinkimo protokolą perskaitė St. 
šimoliūnas. Vasario 16-sios pro
ga apie surinktas aukas praneši
mą padarė aukų rinkliavos vado- 

i vė E. Paurazienė. Vasario 16rsios 
, . . . , iškilmingo minėjimo metu buvo_ Kinuos kanai, mekeno ne- surjnkte auRq Ltetuvos lafev5ni. 

,1S. mo reikalams finansuoti per 4.-
Stovų į.PLB Seimą ir narių | šiaurės Vietnamo pazjciijų. j500 doi (keturi tūkstenčiai

ki šimtai) ir bus persiųsti Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Suma 
dar negalutina, kaįp bus užbaig
ti aukų sąrašai, bus paskelbti

Dr. Juozas Bartkus — J. Stanaitis 
Juozas Ascilla — Kostas Augustas 
Juozas Šmotelis — Petronėlė Laukaitis

Paulina Maskoliūnas — Jonas Talala
Marija Žalpienė — Edita Rimguvienė

Titas B'riškaitis — Juzė Gulbinienė 
'Petras Bružas — Sofija Klimkaitis

Agutė Galinauskas — K. Kupreišis
Charles Bubinas — Pranas Butvinas

G. Lazauskas — Balys Dundulis.
Bronė A. Kova — Valdas Adamkus-
Lidijo Skripskis — Ida Kasparaitis

Aldona Olienė — Vito Uznys

Toliau sekė fin. .-sekret. ir ka- 
isininko Antano Vaitėno prane- 
i Šimas. Kasos stoviu geras. Be to 
jis savo pranešime^pabrėžė, kad 
per praėjusius metus buvo pa-i

kas”. Kas jau perdaug tai jau 
perdaug. Taip elgiantis sugyveni' 
mo nėra ko laukti. Aptarta Dioc 
metinio susmukimo data, tai yra 
Balandžio mėn. 21) d. 12 vai. šv.

ream

Einamuose reikaluose buvo 
aptarta tolimesnė Organizacijų 
Centro veikla. Svarbiausia tai 
grubus LB Detroito Apylinkės 
veržimąsi į Dloc renkamas au
kas. Partizaniniu būdu landžiojo' 
iš mokvklos kambario su aukų 
lapais ir atakuoja aukotoją. Au
kotojas aiškina, kad šiandieną Kultūros Centre. Prasidėjo su 
renkamos aukos Amerikos Lie- kokteiliais. Apie S vai. koncertas, 
tuvių Tarybai. Tuo būdu suke-jĄ<-Įjk0 
lia erzelį, drumsčia Vasario 16- 
-sios iškilmingo: minėjimo’ nuo
taikas. Centrinis jonėlis korido
riuje užpuolė aukų rinkėjus, gir

Antano parapijos patalpose, tuo 
ir baigėsi valdybos posėdis-

Užgavėnių koncertas-balius, 

Balius įvyko vasario 24. d.

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Ave., Teh VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler 7 Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechastkai taisymo ir priežiūros departamente

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
io>an-a-Montn plan where you bank.

Ronda have been helping to make 
happy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in less than 
-ux years. That means your dreams

Kmtnr.

Take stock in America. SEHVIHC CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Sltt»

• mį

CHICAGO, miNOB 6KB
PUmt Virbate 7.7747

22Q WEST CEXMAK 1OAD

if-.

•vnenca i» the place that is mada

Compomded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO .
n

[uiual FedlTal 
ivingsand Loan

iškilioji solistė Genė 
l’gianskienė, srr jumčru padaina
vo bene 5® daSnų; bet po du ar 
tris pu-nkleliuš. Vieną dainą sky
rė koncerto rengėjams Vesel- 
kams. Dainavo sekančias dainas' 
G. Gudauskienės, Prisimink šla
ma ,K. žižiūno; šilko Vejas, B. 
Grubulskio, Mylėkite Motiną 
Brangia, ir kitas dainas, ir dar 
pridėjo- bisui. Visos dainos nus
kambėjo gražiai. Toliau sėdin
čiam- ne taip jau gerai girdėjo 
si, beabejo dėl salės akustikos. 
Solistei akomponavo jauna, bet 
talentinga pianistė, Asta šepe-

nis visuotinas susiriiuumaė 
vyks balandžio 8 d. 12. vaL Die
vo Apvaizdos Parapijos salėje.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro metinis ir visuotiiriš 
atstovų susirinkimas įvyks Š’p. 
Antano Parapijos, prtalporę Bn- 
landžio mėn. 29 d. 12 vai. Kvie
čiami visi dalyvautL ; - 
KoVo 2 d. 1979 į

UA’iz'-.rv Sufcaoskas

Sprogimo nelaime 
Meksikos įlankoje

MORGAN CITY.. — Ptacid 
Oil Co. darbininkams Meksikos 
Įlankoje per 45 mylias atstu, nuo 
Morgan miesto,, nuo platformos 
deriku gręžiant gilrime vende- 
-i.vje nauja skylę naftos- vamz
džiui nuleisti įvykusiame spro- 
ime ir gaisre- 3- vyrai žuvo, 27 
išsigelbėjo išlikimo (survival) 
kapsulėje;. bet 4- buvo sužeisti ir 
5 dirugo be žinios,. pranešė jūrų 
pakraščių sargyba.

Aiškinama, kad gręžiant per 
žemės kevalą, naftos vamzdžiui 
skylę sprogo ir užs’degė dujų 
šutinys, nuo kurio užsidegė vir
šum vandens pastatytas gręžimo 

1 derikas. Per 5- valandas didžiulis 
i metalinis derikas- su- platforma 
| visiškai sudegė.

Po koncerto vakarienė: Ku
gelis, cepelinai ir dešros, na ir 
kavutė. Kas norėjo galėjo pasi
rinkti, tai naujoviška tvarka. 
Bilietukus nusiperka patys sve
čiai, patarnavo' jaunos mokinu
kės. Po vaišių šokiai grojant Ri
mo Kaspučio orkestrui “Ro- 

.manlfca-. Buvo ir faimėjimaij °“ Kas »
! be kui-iu rengėjai neišsiverčia,1 v,^’s a’ s e8e- 
■ baliai baigiasi su nuostoliu. Bu-.
■to išspausdinta programėle. SKAITYK PATS PARAGINK 
Rengėjai Detroito Ateitininkai. Km * * a i Y ri

LB Detroito Apylinkės meti- 1)’ “NAVJfENOS”

-----  — - imbi ,bi-t—rnm---------- 1—r11- 'irrmnmn—g—t 
X — RAUJI8N0S, Chicago •. . .-.v, March I, 1979
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IT’S AMAZiNGLietuvių Meno Ansamblis “Dainava

VEIKĖJAI

MEILĖS ĮSAKYMAS

No. 79

1800 So. Holited lt

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

atsakė 
visvien 
lektros 
kates.

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

metus tęsia muzikinę 
ir beveik išimtinai ba- 
lietųvių kompozitorių 
atlikimu bei rūpinasi 

lietuviškos muzikinės li-

IMPORTANT NEWS FOR 

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doans. 
Before you take Doan's Pilis for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

Terreducepa mrsooWWammaiion 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes! There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Chicago, 111. 60608

18co,iw ENGtftNO, LlbE 
INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO DIDN'T EAT CHEESE AS VOOf? RiSKS, 
Because of the belief irat cheese. 
PROLONGED LIFE'.

'People w solo boo eggs 
tbi its centurv HuuGftipy 
WERE TIED TO P> POST WO

Į WHIP - LASHED 1

Jūsų gailestingoji meilė tebū
nie, kaip ją nukako šv. Paulius, 
Jis rašo, laiške Rorintiečiams: 
"Gailestingoji meilė yra kantri 
maloni. Meilė nėra pavydi, ne
sielgia šiurkščiai ir nesipučia. 
Ji nėra ambicinga ir nesiekia 
savo naudos ... Ji vis perneša, 
visa tiki, visa iškenčia, ir nie
kad

tai atlygins jums Dievas žemė
je savo palaima, o amžinybėje 
dangaus laime. Amžių pabaigo
je išgirsite Jėzaus-Teisėjo žo
džius: “Ateikite, jūs palaimin
tieji, i Tėvo džiaugsmą . . ., nes 
ką padarėte vienam iš šių varg
stančių brolių, man padarėte’ 
(Mt. 25,34). '

Kas liečia ateities veiklą, no- 
riu priminti, kad aukodamiesi 
dėl artimo, gera darydami varg
stantiems, neužmirštumėte, jog 
virš vaško privalu Dievą mylė
ti; o artimą reikia mylėti dėZ 
Dievo, nes jame matote Dieva 
paveikslą; nes visi žmonės esą.

*TflE BRIDAL 
Veil was 
ORIQIHALL/ 
A CLOTH 
over the 
HEAD AND 
EVES....To 
WARD OFF 

THE "EVIL

šiandien aš turiu garbę kal-i 
bėti į jus, kurie dirbate artimo 
meilės darbą per BAF’o orga
nizaciją. Vakar savo seime jūs 
svarstėte, ka esate nuveikė, ir 
ką ryžtatės nuveikti, šiandien, 
susirinkę j šią šventovę, dėkoja
te Viešpačiui už pasiektus lai
mėjimus, o drauge prašote dan
gaus palaimos tiems darbams, 
kuriuose esate pasiryžę Įvykdy
ti tolesnėje savo veikloje.

Ką galėčiau ir turėčiau jums 
pasakyti šia progą Bažnyčios 
var.du?
—Visų pirma reikia-jums padė
koti už atliktus darbus, šelpda
mi vargstančius, atlikote Die
vo darbą: įvykdėte jo valią, ir 
pasirodėte esą geri jo vaikai. Už

ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin

2759 W. 71st St, Chicago, III
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

mas Strimaitis; Marija Prušins- 
kaitė (Cezario sužadėtinė. Emi
lijos adjutante) Audronė Sirno- 
naitytė-Gaižiūnienė; Ivan Iva
novic (rusų generolas, įsimylė
jęs Emiliją) Vytas Radys; Kiri
las (kapitonas, gnerolo adjutan
tas) Bronius Jančys; Julita (Ma
rijos giminaitė ir palydovė) Ne- 
lia Paulauskaitė; Teofilė (Emili
jos kambarinė) Jolita Burgess

Dvaro mergintą, sukilėlių it 
kadetų chorai. Laikas: 1831 m

ANSAMBLIO VALDYBA

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Aleksas Smilga — pirminin
kas, Vytautas Jasinevičius — 
vicepirmininkas, Vytas Radys 
— kasininkas, Danguolė Ilginy- 
tė — sekretorė,- Mėta Gabalienė

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA7A GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO. 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. 9css*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Uečfančia* 1908 

metų įvykiui. Jablomkic ir Totoraičio iaunu dienai ir susti 
rtptaiaą. --------- ,------------------------------------ $ME

>. A. J. Gowan— DANTYS, ju priežiūra, rvefkiu Ir sroži* 
Ketaii virteliaia, vietoje $4.00 dabar tik ---
MLnHtafr vlrieliala tik  _________________ _——

Dr. A. J. Gomn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Mionėi po Europą įąpflffiąi. Dabar tik --------------

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 

more-pain~reliever’than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

liką, pakelyje, kaip yru priim
ta, jį pasitiko miesto burmis
tras ir sveikindamas primin'-, 
jog Romoje yra daug vergsian
čių žmonių. Į šią pastabą jis 
atsakęs, jog Bažnyčia visada 
rūpinėsi ir rūpinasi vargstan
čiais. Bet Bažnyčia rūpinasi ir 
siekia ne tiek, kad vargšėj dau
giau turėtų, bet verčiau, kad jie 
daugiau reikštų, daugiau būtą 
vert narni kaip esmens.

X.eko gražesnio negalėčiau 
palinkėti ir BAF’o ateities veik
lai. Rūpinkitės ir darykite visa, 
kati kiekvienas lietuvis, kur jis 
bebūtų, ne tik turėtų, kas pra
gyvenimui būtina, bet kad kaip 
žmogus daugiau reikštų; kaip 
asmuo duagiau būtų vertina
mas, ir tai ne vien žmonių, bei 
ypač Dievo akyse.

Prel. Lado Tulabos pasakytas mas: “Mylėsi savo artimą, kaip 
pamokslas BALF’o XIX-to Sei- pats save” (Mt. 22, 39-40). Šitą 
mo proga, šv. Mergelės Marijos pasakęs Jėsus priduria, jog ši- 
Gimimo parapijos bažnyčioje, ais dviem įsakymais remiasi 
Chicagoje, 1978 m. spalio 29 d. visas įstatymas ir Pranašai. Va- 

šv. Jonas pirmame savo laiš-1 dinasi, Dievo ir artimo meilės į- 
ke rašo, kad Diex as yra meilė, ■ sakymai talpina savyje visa, ko 
kad meilė yra iš Dievo, ir kad Dievas reikalauja bei laukia iš 
kiekvienas, kuris myli, yra iš žmogaus, ir kas yra būtina, kati 
Dievo (1 J on. 4, 7-8). Nenuosta-* žmogus pasiektų išganymą.
bu todėl, kad Kristus, kaip skai
tome Evangelijoje, patvirtina, 
jog didžiausias Mozės Įstatyme 
Įsakymas yra: “Mylėsi Viešpa
ti Dieva virš visko”.

Ir po jo seka antrasis įsaky-

iL, $1.00.
, v.n. ... U., 30 psl. £2.00.
ll«. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00
- -------------------------- - ---------- Mitologijos P°™^-

■ 18. Adomas Jstas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pat $3 00.
Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, praiome atsilankyti j Naujienų 

raktine arba užsakyti pažtu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

Negali suprasti

— Kokiu būdu atsiranda e- 
lektra? — klausė Petrukas fizi
kos mokytoją.

— Labai paprastai, — atsakė 
mokytojas. — Jei tu .paglostys! 
katę prieš plaukus, tai pasiro
dys maži elektros reiškiniai.

— Tą aš gerai suprantu, — 
Petrukas, — bet man 
neaišku, kokiu būdu e- 
stotys aprūpina elektra

POEZIJOS VEIKALAI
Poezlįa — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. VEi 2 <įįrf

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių: >
L J. Auuustaltyt* - ValčIOnUnė, fVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrulaltl*, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemo*. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 105 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurgollonls, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p«L $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nada* Rastenis, TRIJŲ ROtlŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
11. Stasys Ssstvaras, AUKOS TAURt, 5-jl Ivrikos knyga. 152 psL $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini

Uai. 92 psl.. $1,00. -’-u—
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. Eugenl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 ‘
15. Ilona Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Ei "
18. Alfonsas Tyruol
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.

55 psl $1.00.

rwv’-rMEHT' roe 
v/fcs fo how tue wtwmt

N'UE SWR.U>*/$ CF 
osterm wpnre that 
SEEN F'_A'<R€O WOW

MO>f kill QJ»F '

$LN
’teUou Mp pat vblsotyti pašto, atMuntot čokĮ arba money orderį prie 

mh adjioa kelnee pridedant 58c, persiuntime RlrKees*,

J. A KISS IN THE DARK. .Pikantiškų ir introių nuotyki
aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvas stilius. gwa caib*. giažiaj IšMstj 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juczas B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IstorUo 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato 14? 
psl. kainuoja $2.C0. ( i

Dr. Juozą* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaiatyoea ir jos kaimynų isterijr 
211 pel. Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima js£gytl~atsi]ankiu* l Naujiena* arba *t«iuntu*_čeki“» 
piniginę perlaidą.. t

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau Išvardintomis knygomis. 
Čia suminėta* knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapočlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Ataiminimsi aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietai* drobės

Juozas Kapailnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje be|sl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija Knyga gamtai Uio- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ti ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«l. $1.50. Yra taip prt 
išversta I anglų kalbą.

M Zoič<nko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rasų rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pusi-, kaina $2,

D. KuralHs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriau* pastabumą neapgauna Inturisto Ir agltpropo propaganda b«J 
ųšmaakaviiaaL Abi knygos parašyto* lengvu, grafin stiliumi.

Prvf. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 178 P*L dokumentuota istorinė studija apie prilaų tikimą 
Kaina $2. ,

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNIJOJ JUKAKTIBS PĄRAlTEJB. 
M p*L Kaina JUO. ’’ • *-v f L

Ele Ir kiti laidiniai yra rmaatf
MAUJIINOJE, 1737 Sa. MALSTTO IT.. CHICAGO, ILL.

a*i "infra*1 Barba valančioji a«^a vtaakanf pašto Ir r rida Bau 
iak| ar pintolaj pariaM*.

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS

Įataift* IMS matais. K 4H-W70
Įsta!<oa platioM ktamA* awcMDoMMAEia paatatyH.

muzikinę dramą ‘‘EMILI- 
pagal rašy

tojo Anatoliaus Kairio libretą.
“EMILIJA PLATERYTĖ” — 

3-jų veiksmų, 4-rių paveikslų 
muz'kinė drama. Dirigentas — 
Aloyzas Jurgutis, režisierė — 
Živilė Numgaudaitė, dailininkas
— Jurgis Daugvila, apšvietimas
— Česlovas Rukuiža, akompa- 
niatorė 
chormeisterė — Rasa šoliūnai 
tė, režisierės padėjėja — Lilij;

— finansų sekretorė, Nelia Pau
lauskaitė ir Jonas Paštukas — 
nariai.”

Baigiant pasitarimą pirminin
kas A. Smilga dėkojo visiems at
silankiusiems, ypač reiškė dide
lę padėką dr. Leonui Kriauče- 
liūnui su žmona, kurie Ansamb- 
liui—yra aukoję__ne. šimtais,, .bet 
tūkstančiais dolerių. Ir šios vai
šės buvo ponų Kriaučeliūnų.

Didelės sėkmės Dainavai.
Stasys Juškėnas

Emilija Platerytė (Liksnos 
dvaro savininkė) Nerija Linke
vičiūtė; Cezaris Plateris (Plate- 
rytės pusbrolis) Valentinas Lio- 
rentas; Antanas Stuoka (sukilė- 

programą Vasario 16-os 1 lių vadas, Emilijos draugas) Ri-

Mylėdami artimą <lėl Dieve, 
mes privalome jam padėti ne j 
vien žemiškuose reikaluose, bet: 
taip pat, ir tuo labiau, dvasiniu-> 
me gyvenibe- Pats Krislus pri-, 
minė, jog yra privalu ne tik 
nuogą pridengti bei alkaną pa
valgydinti, bet ir ligonį aplan
kyti bei kenčiantį paguosti (Mt. 
35-3G). BALF’as daug daugiau! 
padarė, ne kai mus atsidurti i 
sius tremtyje duoma ir darini, j 
žiais sušelpė, bei kai pasirūpi-, 
no, kad Įvairios įstaigos -- UN-‘ 
RA-IBA — mus žmoniškiau! 
globotų; ir kai padėjo išeming-; 
ruoli bei naujuose kraštuose Į 
deramai įsikurti. Kiekvienas 
vargstantis visų pirma laukia, 
kad būtų į jį žiūrima bei alsi- 
nešama kaip į žmogų, o ne kaip 
į kokį daiktą, kuriuo tuo tarpu 
pasirūpinama, liet norima kaip 
galima greičiau nusikratyti.

Darant gera, reikia su džiaug
smu tai daryti, su šypsniu vei
de artimą šelpti. Vargstančiam 
yra skaudžiausia, kai jis pajun- 
tą, jog yra našta; jog juo bodi- 
masi. Xe be reikalo šv. Rašte yra 
primenama, jog su šypsniu duo
dantį Dievas myli (2 Kor. 9, 7: 
Ekl. 35, 11).

Popiežius Jonas Paulius I sa
vo kalboje Šv. Jono bazilikoje, 
Romoje, kelias dienas prieš

i mirtį, apie rūpinimąsi vargšais 
pasakė gilią mintį, kuri man li
ko giliai atmintyje, šv. Tėvas 
priminė, kad bevykstant i bazi- ko 70 piramidžių

DAINAVA įsikūrė 1945 metais Šiais metais ansamblis vėl sta 
Vakarų Vokietijoje, Hanau lie- to naują Aloyzo Jurgučio veika 
tuvių stovykloje. Į JAV ansamb
lis persikėlė 1950 metais ir be JA PLATERYTĖ 
pertraukos reziduoja Chicagoje 
iki šių dienų. Taigi, ansamblis 
jau 34 
veiklą 
zuojasi 
kūrinių 
naujos” 
teratūros prieaugliu. Ansamblis 
per tą laiką turėjo virš 300 kon
certų, 12 muzikinių veikalų pa
statymų, 5 klasikines oratorijas 
ir 4 lietuviškas kantatas. Išleido 1 Nastonaitė. 
dvi viešas plokšteles. Dalyvauja 
visose Dainų ir Taut, šokių 
šventėse. Kalėdų ir ? Velykų 
šventėse kasmet gieda šv. Kry
žiaus bažnyčioje ir savo reper
tuare turi 9 mišraus ir vyrų cho
ro mišias. Beveik kasmet atlieka 
meninę 
minėjimo iškilmėse. Ansamblio 
narių sąstatas svyruoja tarp 
60-75 asmenų. Ansamblyje buvo 
šie dirigentai: Vladas Adomavi
čius, Juozas Žemaitis, Bronius 
Jonušas, Stepas Sodeika, Algir
das Šimkus, Petras Armonas, 
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnie- 
nė, o dabar Aloyzas Jurgutis, 
kuris neseniai yra pasitraukęs iš 
okup. Lietuvos. Aloyzas Jurgu
tis ansambliui jau yra parašęs 
2 muzikinius veikalus ir juos di
rigavo su simfoninio orkestro 
palyda, būtent: 1976 m. “PA
MARIO PASAKA” — pagal ra
šytojos Danutės Brazytės-Bin- 
dokienės tekstą, ir 1977 metais 
“KŪLGRINDĄ” — pagal Nijo
lės Jankutės-Užubalienės tekstą.

įiiH- Dievo vaikai, todėl tarpe-sa- 
{vęs broliai. Juk Krislus yra pa
sakęs: ’’Jei jūs mylėsite vienas 
kitą, iš to pažins, jog esate ma
no vaikai” (Jon. 13,35). Mylė
dami artimą, kadangi jis yra 
Dievą vaikas, ir mūsų brolis, 
mes pasirodome esą tikri krikš
čionys, t.kri amžinojo Tėvo var

I kai.
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lėtų Įtikinti Izraelio visuomenės veikėjus.
Gen. Dajanas buvo gabus Izraelio karys, bet jam 

taip pat patiko mekleriauti. Jis Įstojo į Izraelio Darbo 
partiją ir bendravo su Įtakingais darbiečiais. Goldą Me- 
yef ji skaitė mėgiamu vaiku ir darė jam dideles privi-
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Reikalinga taikos nuotaikos
Prezidentas Carteris, nepajėgęs įtikinti didžiausių j 

Izraelio meklerių, išskrido į Artimuosius Rytus, kad ga- i

(Tesinys)
tai yra grynas plepalas, 

tai dastruk'yvios jėgos
A’ta, kitą 
minėjimai 
užgeriama 
karūnaci-

Juk 
būk 
Vliką ir Altą paialyžavo. Tai 
demagogija! Gyvenu Chicago
je seku beveik visą lietuvišką 
spaudą, nepastebėjau, kad kur 
būtų buvęs Vilkas ar Altą su- 
paraližuoti. Vasario 16-sius 
šventės metu pilnos bažnyčios, 
minėjimuose pilnos salės, daly
vauja juose senatoriai, kcūgres- 
manai ir kiti pakriesti valdžios . , . , ..... _ . i rinkti aukas ne laisvinimo veik-pareigūnai. . . .... T „ . .,. smui — Altai, o LB-nes reika-

Bet buvo ir nesklandumų ir }ams 
tai lik iš LB - nės veikėjų puses.
Sakysim, kad ir toks faktas, du Ar gi, tai neklaidinimas vi-

minėjimai toje pačio e kolonL 
joje, vieną rengią 
ruoš:a LB-nė. šios 
Vasario 16-ji, buvo 
karaliaus Mindaugo
jos minėjimu, kas s lpnina mū- 
ų Valstybės ir nepriklausomy- į 

bės atstatymo faktą. Aukas rin
ko LB-nės rinkėjai ne laisvini
mo veiksniui, bet Bendruome
nės reikalams. Koktu buvo skai
tyti Detroito daktarų pavardes, 
kurie pasinešė šventės proga

M. Šileikis Jockson Parko liftas (aliejus/Yorką, susirinko vėl Chicago j, bet svarbiausio klausimo 
negali išspręsti. Jiems labiau rūpi savo pažiūras primes- 
sti, negu didelės organizacijos reikalus aptarti.

Kol lietuviai gyvena tokiomis kovos nuotaikomis, 
kol jiems labiau rūpi fronto liniją nutiesti, bet ne visos 
organizacijos reikalai, tai reikalai pirmyn nepasistūmės. 
Jie tupčios toje vietoje, bet svarbesnius klausimus ne tik 

Į neišspręs, bet iš viso jų nespręs-
Po kelis kartus jie skaitė statutą, vartė Roberts Ru

les, leido pirmininkui savo temperamentą ir blogą valią 
rodyti ir klausyti tuščiausių kalbų.

Tuo tarpu didelė atstovų dauguma, kuri žinojo, kad 
tuščiavidurė mažuma, ne organizacijos reikalus svarsto, 
bet planuoja, kaip daugumą įtikinti, kad ji dar daugiau 
bereikalingai visiems brangų laiką leistų. Tuščias kovas 
inspiruoja maža frontininkų grupelė, kuri .turi lietu
viams mažai suprantamų tikslų. Jeigu fronto lini
jas jie atidarytų prieš lietuvių tautos didžiausią priešą, 
tai dar būtų galima suprasti, bet kai jie tas fronto lini
jas atidaro prieš lietuvius, tai tada tenka suabejoti jų 
gera valia, o labai dažnai ir jų išmintimi.

Sunku suprasti, kuriais sumetimais jie būtų gaiši
nę trijų mėnesių laiką tuščiausims ginčiams. Jie tai daro

Darbiečių partijai pralaimėjus rinkimus, gen- Daja
nas perbėgo Į pačią dešiniausią partiją ir susidraugavo 
su premjera Beginu, kuris taip pat verčiasi makleriavi- 
mu. Beginąs pasitarė su Dajanu ir abu gana apdairiai 
mekleriauja. r ' .

Prezidentas Carteris žino, kad gyvename kitais lai
kais, mekleriavimu mažai ką padarysi. Jis išskrido Į Iz- 
arelį, kad susitiktų su Izraelio vadais ir įtikinti juos siek 
ti taikos. Prezidentas yra Įsitikinęs, kad taika gali būti 
naudingesnė visam pasauliui, Amerikai ir Izraeliui. Jis
nori pats Izraelio veikėjams pasakyti, kad mekleriavi-1 sąmoningai, iš anksto planuodami, kad svarbesni VLIKo 
mas nepadės. Reikia siekti taikos ir taikoje ieškoti būdų, {reikalai būtų atidėti, o laikas tuščiai būtų leidžiamas vi- 
kaip sustiprinti Izraelį ir kitas valstybes. Ar prezidentui į sai bereikalingai. 
Carteriui pavyks izraelitus įtikinti — šiomis dienomis 
pamatysime.

Laimė, kad visoje VLIKo tarybos istorijoje buvo de- 
. šimt vyrų, kurie turėjo kantrybės sekti, kaip tiė mašalai

Mums atrodo, kad ir lietuviams būtų naudingos tai- bėgiojo iš vieno kampo i kitą, kaip jie zvimbinėjo tarp 
kingos taikos nuotaikos. Skirtingas nuomones jie galėtų savęs ir, neturėdami gėdos, planavo toliau šokti kadri- 
lengviau išaiškinti ir aptarti, jeigu lietuvių tarpe būtų lių. Jie manė, kad niekas jų nestebi, jų nePažsįta ir lie^u* 
mažiau kovotojų, daugiau galvotojų. į vių tautai kenksmingų machinacijų nesupranta.

Didžiausioš kovos ėjo Amerikos Lietuvių Taryboje, 
kai reikėjo išrinkti valdybą ir prmininką. Kalbėjo, ple
pėjo, argumentavo ir ginčijosi, kol išsirinko pirmininką. 
Laimė, kad pirmininku išrinko nuosaikų ir bereikalingų 
ginčų nemėgstanti žmogų. Jis pats Į tuščius ginčius nesi
kiša ir kitiems posėdžių metu neleidžia leistis Į lan
kas.

Dabar tomis pačiomis nuotaikomis gyvena kai kurie 
VLIKO atstovai. Kovoja tie, kurie mažiausia prie VLI
Ko prisidėjo. Jie skaito protokolus. Kartoja nutarimus, 
cituoja statutą ir kovos priemonėmis nori primesti savo 
valią daugumai. Jie tarėsi Chicagoje, važinėjo Į New

Jie privalo neužmiršti, kad dauguma bet kurią die
ną gali netekti kantrybės ir pasakyti birzgalams, kad 
jau tris mėnesius zirzėt ir nieko nepadarėt, ir kad -atėjo 
metas dirbantiems netrukdyti, tai pasibaigs visos inter
vencijos ir bajorų privilegijos. Dauguma gilėtų visiems 
laikams nutildyti mažumą, bet galima manyti, kad šio
mis teisėmis ji nepasinaudos. Jie galės kalbėti, kai turės 
ką nors protingo pasakyti apie lietuviams rt'ikal'ingą 
vienybę ir tarpusavę taikos dvasią. Lietuviai privalo 
žinoti, kad tarp savęs turi būti taika, o kovos nuotaikas 
turime nukreipti prieš didžiausius lietuvių tautos prie
šus-

“Darbininkas 
oficiozais. Kuriuose jokia kita 
mintis neleidžiama skelbti. Jo
kia mintis kuri nesutinka su 
LB-nės vadų siekimais. O jų 
siekimas yna labai aiškus perim-

suomenės, kad tik LB-nė dir
banti laisvinimo veiklą, o nuty
lima jos tikroji JAV paskirtis. 
Kam tokia klaidinanti informa
cija, matyt norima LB-nę aukš
čiau iškelti virš mūsų laisvini
mo veiksnių. Lietuvių bisuome- Į ti Altos ir Vilko funkcijas, 
nė gerbia vienuolijas, jas re- Viską patalpinti po viena LB-nės 
mia, bet iš jų spaudos laukia kepure, 
objektyvių nfc’rmacijų, o ne to
kių vedamųjų, kuriuose prira
šoma daug netiesos žeminan
čios mūsų veikėjus.

Štai, kad ir dėl dr. K. Bobelio 
slinkimo į Vliko pirmininkus 
paskleista tiek daug jį žeminan
čios netiesos. Pagaliau pats re
daktorius labai stipriai pabrė
žia demokratiškumą, bet kaž 
kodėl j<j nepripažįsta daugumai, 
kurie nori dr. K. Bobelį išrinkti 
Vilko pirmininku?

Jis savo vedamajame išrašo 
visą eilę tokių priekabių, del ku
rių jo manymu, neturėtų būt dr. 
K. Bobelis renkamas pirminin
ku. Girdi, jis yra skaldytojas. 
Mesti tokią nepamatuotą užuo
miną, daktaro adresu, yra tie 
kas kita kaip šmeižtas. Visuo
menė nori n* turi žinoti faktus, 
a ne kaitinančias užuominas. Ar 
f neskaudu ir pačiam dakta- 
i kuris tiek daug pašventė

a ko, sveikatos ir pinigo, tiek 
metų vadovaujant Altai. O čia 
pranciškonų redaktorius šmei
žia jį skaldytoju.

Arba ir vėl rašo, tas pats, re 
(fektorius, kad dr K. Bobelis 
ne susilaukė savo veiklai para
ri, Letūviškojė spaudoje. O tik 
M. Gudelio “Naujienose”, volde- 
marihinkų “Laisvoje Lietuvo
je” ir dar truputį “Dirvoje”. 
Bet kodėl šis vienuolių pranciš- 
koiiū redaktdriūs nutylėjo tą 
faktą, kad toji jo nėsiiminėta 
spauda, kaip antai “Draugas”,

yra tapę LB-nės bė, kam daktaras per vėlai įsto
jo į krikšč. demokratų partiją. 
Man rodos, šios partijos nuosta
tai nereikalauja ilgesnį ar trum
pesnį laiką išbūti bandomu kan
didatu, kad tapti jos nariu. Kam 
tokią nesąmonę skelbti?

Kas liečia prognozę Vliko sei
me padarytą (1978. XII. 9) dė. 
pasiūlytos rezoliucijos, kad būk 
būtų uždrausta LB-nei išrinkti 
vykdomuosius Organus. Sunku 
suprasti, ką redaktorius norėjo

ugas neskelbia 
net Altos informacijos. Kodėl 
tokia cenzūra? Kam ją slėpti 
nuo visuomenės? Juk Drauga- * 
prenumeruoja ir Altos rėmėjai-

Be to lietuviškoji visuomenė - šiuo pareiškimu apkaltinti? Ka- 
turėtų žinoti, kokie atsakingi dangi jis nepaskelbė rezoliuci- 
visuomenės veikėjai ir intelek
tualai nėra palankūs dr. K. Bo
beliui. Juk reikia rausti iš gė
dos skaitant jam taikoma tokią 
priekabę. Kas gi tie intelektualai 
ir -kas gi tie, atsakomingi vi- 
suonės veikėjai?

Išeitų, kad tie, kurie gina ir 
kurie kviečia daktarą būti Vli
ko pirnrninku, yra nieko neiš
maną, o' gal narkotikais apsi
svaiginę, kurie nenusivokia, ką 
ie daro. Iš tikro, būtų reikalin

ga žinoti ką šis redaktorius lai
ko ^telektualu? Nejaugi, jie 
laiko intelektualais tokius, ku
rie yra tokių vedamųjų rašėjai, 
kokį jis patalpino pranciškonų 
aikraštyje?

Arba ir vėl segama daktarui 
okia priekabė, būk jis negali 

oūti Vliko pirmininku. Man rė
dės, kad ir pate redaktorius pa
galvojęs turėtų pripažinti tą 
Faktą, kad daktarui tiek metu 
buvus Altoš pirmininku, argi 
tai nėfa pakankamas pasiruoši
mas, būti Vliko pirmininku? Juk 
"tr dr. K. Valiūnas ar buvo prieš 
pirmininkavimą Vliko veikėju? 
O vis tik puikiai savo pareigą 
atliko.

Taip pat, labai naivi prieka-

jos turinio ir kuo ji buvo pa
remta.

Pagaliau šis redaktorius baig
damas savo vedamąjį imasi 
gazdinimo priemonės, gal tik
sliau pasakius šantažo. Jei dr. 
K. Bobelis bus išrinktas, tai Vil
kas bus sužlugdytas. Nes tada 
kaikurių vlikininkų grupė pa
klus LB-nės valdybai, kuriai su
važiavimas suteikė Įgaliavimą 
sudaryti visudmeninių reikalu 
komisiją politiniam reikalam, 

■šis pranciškoną redaktorius jau 
aiškiau negalėjo atskleisti tokiiĮ' 
vlikininkų užmojo suskaldyti ši 
veiksni. Tai gi, visuomenei tu
rėtų būt ašku, kas laisvinimo 
institucijas ir vienybę skaldo. 
Ir tą skaldymą pristato visuo
menei kaip tartum būtų norma
lūs dalykas. Ir lai pristato’ mū
sų vienuolijų natsakomingi re
daktoriai, kurie rašo vėdamuo- 
iius, kuriuose suniekina mūsų 
garbingus pasišventėlius lietu
viškos veiklos ir laisvės kovos 
veikėjus, pridengdami tų pačių 
vienuolijų autoritetu. Ar ne lai
kas ir vienuolijų vadovybėm; 
pramerkti akis?

(Pabaigaj

V. KAROSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
Be šių grynai politinių aspektų, vėliau kilę 

žiaurūs religiniai karai tarp reformacijos sto
vyklos, vykę visu žiaurumu Vokietijoje ir Lie
tuvos — Lenkijos žemėse, dar labiau pagilino 
prarają tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos iki 
visiško santykių nutraukimo. Ką tai panašaus 
matome šiandieną, palygindami susidariusius 

santykius tarp lietuvių komunistų ir laisvos Lie 
tuvos šalininkų.

Santykių atsinaujinimas tarp Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos prasidėjo su Apšvietus amž. 
idėjų plitimu abiejose dalyse- kurtės padėjo idė
jinius pagrindus tautniams atgimimui, bet ne
nustelbė susidariusių ankstyvesnių priešin

gumų.

Nustačius mažlietuvių skirtingą istorinį 
identitetą suradome raktą dr. Anyso iškeltų 
Klaipėdos krašto problemų kritiškam persvar- 
tymui. Dr. Anysui priklauso didelis nuopelnas, 

l.atd neĮrtsirnjtė. ideologinėje painiavoje, bet tik 
roviškai matė ir svarstė savo gimtojo krašto 
problemas sąry

vo aišku, kad net ir tuo atveju, jei Klaipėdos 
krašte po prijungimo būtų išlikę vien lietuvnin
kai, vistiek vestų kovą už savo autonomijos ir 
tautinio bei dvasinio identiteto išlaikymą.

SUKILIMO ANATOMIJA
Verta aptarti patį sukilimą, kuriuo Klaipė

dos kraštas tapo prijungtas prie Lietuvos. Dr- 
Anysas, prieš pradedant savo “Atsiminimus’’ 

nuo 1934 m. padarė trumpą istorinę Klaipė8dos 
krašto kovų apžvalgą. Mažlietuvių veikėjai jau 
1918 m. sudarė Prūsų lietuvių tautinę tarybą, 
kurių pastangų dėka Versalio sutartyje Klai
pėdos kraštas buvo atskirtas huo Vokie
tijos.

Negalint savo tikslo pasiekti taikiomis Prie 
monėmis ir matant, kad prancūzų okupacinė va] 
džia linko Klaipėdos kraštą Perleisti lenkams ar 
sudaryti vokiečių kontroliuojamą Freistadtą, pa
skubomis buvo įsteigtas 1922 m- Šilutėje Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komitetas, kuris nutarė 
sukilimu išspręsti Klaipėdos krašto prijungimą 
prie Lietuvos.

Palikę nuošalyje Lietuvos vyriausybės dip
lomatinius ir politinius ėjimus, panagrinėkime 
patį sukilimą ir jo pasekmes tolimešnei krašto

Lietuvos vyriausybės, visai nutylint Klaipėdos 
lietuvių veikimą. Joks sukilimas iš Lietuvos Pu
sės nebūtų buvęs įmanomas, jeigu kelių metų po
litinėje kovoje nebūtų burasi paruošta dirva ir 
jeigu sukilifėaš hėbūtų turėjęs pritarimą vieti
nių gyvehtbjtį thhpe’A (62).

Ta pačia oficialiai pasisakyta LF, ku
rioje tvirtinaih'a: “Maž. Lietuvos sukilėliai, pa
dėdami ir remiami Didž. Lietuvos savanorių 
užėmė visą kraštą, kuris pasidavė be pasiprieši
nimo, išskyrus tik patį Klaipėdos miestą7’ (LE 
XII—27).

Tuo tarpu Lietuvos “savanoriai”, dalyvavę 
sukilime pristato įvykį visai kitoje Šviesoje. Ka
rininkas J. Tapulionis, vadovavęs vienam “sava
norių” daliniui, Kario žurnale tąit> nusako Suki
limo paruošimą ir jo pubūdį:

“Lietuvos vyriausybė prisiminė Pilsudskio 
įsakymą gen. Želigovskiui suvaidinti sukilėlį ir 
užimti Vilnių..- (Lietuvos valdžia) matydama, 
kad taikiu keliu Klaipėdos krašto nėįmanoma at
gauti, 1922 m. lapkričio mėn. pradžioje kilo min
tis patikimiausius kariuomenės dalinius ap
rengti civiliais rūbais ir permesti į Klaipėdos 
kraštą, kad suvaidinus vietinius suklėlius prieš 
vokišką valdžią — direktoriją” (Karys, V. 1973

mą sukilimą pavadino “invazija’’. Priedui sarka
stiškai pasišaipė iš Maž. Lietuvos Gelbėjimo ko
miteto narių, kurie, .įteikus prancūzų įgaliotiniui 
Petisne ultimatumą, “išbėgiojo ir pasislėpė, iš
skyrus vieną” (Draugas, 19. L 1978).

Kitoje vietoje t. Juškėnas cituoja min. pirm. 
Galvanausko pareiškimą: “Ministerių Taryboje 
nėra vieningo nusistatymo dėl Klaipėdos krašto 
išvadavimo sukilimo keliu, todėl.... palieka visą 
reikalą Šaulių Sąjungos iniciatyvai” (Naujienos" 
26. IX. 1973).

Įdomu pažymėti, kad pasaulinio masto enci
klopedijoj “Encyclopaedia Britanica”, apie Klai
pėdos krašto sukilimą trumpai pasakyta:

“Imitating the Poles (gen- L. Zeligopski) the 
Lithuanians in Jan. 1923 moved an army in civi
lian clothes into Klaipėdą, which was under a 
temporary inter-Allied control, and on Jan. 15 
formally took over the district” (EB-XIV-214).

Iki šiol neturime išsamaus ir moksliniai pa- 
raošto veikalo apie Klaipėdos krašto sukilimą, 
bet turimi faktai įrodo, kad patys lietūvhikai la
bai maža dalimi prisidėjo prie sukilimo, nes nė 
vienas iš jų nekrito kovoje.

Lietuvos vytihusybė veikė ryžtingai ir iš 
mintingai, nes tuomi užbėgo už akių lenkų ruo-

raidai. Dr. Anysas ta_tema pasisako;__
“Reikia atmesti vyr. sukilimo vado Jono Bu- 

e su Lietuvos likimu. Jam bu* drio aiškinimą, kad sukilimas buvo pravestas tik

.m-).
Tą patį tvirtina Pr. Nenorta savo straipšny- 

je) “Sukilimas ar drąsus žygis?”, kame rudšia-

šiamai ’invazijai su prahcūtfų Vytiaušybės prita
rimu ir gavusi Vokietijos pritarimą savo ruošia
mam žygiui.

(Bus daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO 1 fl). Fridty, March 9,
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— Lietuvių Tautinių kapinių 

sklypų savininkų metinis susi
rinkimas įvyks kovo 11 d., 1:30 
vai. p.p. Dariaus-Girėno salėje.

te

BOSTON, MASS.
MINKŲ RADIJO VALANDĖ
LĖS 45 M. SUKAKTUVES

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet 
ketvirti. 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos feiet.; 448-5545

apvažinėjusios didelę dalį Kana
dos. Jos koncertavo St. Peters- 

I burge ir Miami, Floridoje, taip- 
I gi Buffalo, N.Y., ir pirmą kartą 

Seniausia lietuviška radijo ' dabar girdėsime Bostone.
programa Naujojoj Anglijoj, i Juokų vakarą koncerte išpil- 
vedama Stepono ir Valentinos dys populiarus ir pagarsėjęs hu- 
Minkų, rengiasi švęsti savo 45. moristas, visų mėgiamas VITA- 
metų sukaktuves sekmadienį,' LIS ŽUKAUSKAS iš N.Y.

___ į kovo 25 d., rengdama metinį Į Po koncerto bus linksmas šo-

TEI------ BE 3-5893

DR. A. ti. ujLiEvRCKAb 
UTUIlUJMi IK GniKUKGAS 

SPECIAL Y 0E AKIŲ LIGOS 
3ru7 Yvcii iu3rd Srreet 

Vaiauaus pa^ai susitarimą.

DK. rKAiNik ruLCikAS 

Or NmE IKISTAS 
KAUSA LIKTU V1ŠKA1 

2618 W. /I St. Tel. 737-5149 
iiKrina aKis. PruaiKo akinius 

“contact lenses’” 
VaL agai susitarimą. Uždaryta

1>R. C. K. BOB.L.L1S 
INKSTŲ |R ŠLAPUMU TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 33718 
TeL 8141-384-3020

OK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Mlxheun nd., Westchester, IL.
V ALANDUS; 3—y darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tei.; 562-2727 arba 562-2728

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS
r 3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-341/i

Programos vedėja

S2
Jonas Kavafranskas

3354 8*. HALsTTD STREET Ph*n«: YArdi 7-lfll
—

I — UAUJIINO*, Chicago M, ill Friday, March 9 1979
I •

AMBULANCE 
PATARNAVk 
MAS DIENA 

IR NAKTL

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 
Tei. 737-8601

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

1 Yea1* Savings 
Certificate 

(Minimom S&000)

2424 WEST STKKieT KA-pvMJc 7-1111
2314 WEST 23rd PLACE VTi.tfak 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Sill*, 1M. 974-4411

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienai dvi sa
vaites nemokamai.

AB accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Šeštadieniais 7—8 vai. vak.
Visos laidos iš WDPA stoties, 

banga 1490 AM.
St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

GEORGE F. KUDMINAS
8o. LTTUANICA AVE. T et: YAr4a 7-llb8-113f

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-1571

BUTKUS - VASAITIS
i<45 So. JOtn Ave, Cicero, HL Phone: OLympie Z-10V3

Nuo

"R K G. BAiATKAS Ingridos isleistuvės i

I 1
I ■

.vvOCbKŲ ulGOS
41 ft EKOLOGINE CHIRURGIJA

>449 So. Putaski Ro, (Crowford
Wdical Building), TtL LU 5-6446
Priima pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6004-

stu- 
uni- 
žen- 
zoo-

Dr. ANTANAS J. GUSENAS, kelių populiarių knygų 
autorius, vėl išvežtas į Loretto ligoninę, 357-tą kam

barį. Daktaras, praleidęs tris- mėnesius namie, 
vėl išvežtas į ligoninę.

Dli..LtEUiNA>S SEIKI jTIS* koncert3 ir JuokU vakarą South ' kių-balius pagerbti “Miss Lithu-
Bostono Lietuvių Piliečių klu- ania of N.E.”, panelę Jeanne 
bo auditorijoje, trečiame aukš- Dawber iš Brocktono.

! te, 3:30 via. popiet.
• Programą praves inž. Juozas 
Stašaitis iš Dorchesterio, L. šau
lių S-gos Jono Vanagaičio kuo
pos pirmininkas.

Pirmą kartą Bostone girdesi- 
' me “Vasaros Garsų” trijulę, tai 

trys jaunos, gražios lietuvaitės 
dainininkės iš Ontario, Kanados.

i Ši trijulė susikūrė prieš dvejus 
metus. Jau yra su pasirodymais

Nuo 2-3 vai. popiet ir po kon
certo bus skanių valgių bufetas 
ir Trakų Pilies gėrimų baras.

Įėjimo auka $4, pensininkams 
ir jaunuoliams $3.

Kviečiam visus Į šį parengi
mą, ypatingai jaunimą, ateiti, 
susipažinti su viešniomis — dai
nininkėmis iš Kanados.

Iki malonaus pasimatymo!
Steponas ir Valentina Minkai

DB. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, MOTERĄ Ilges. 
Ofisas 2652 WEST 5wh SiRiiET 

Tel. PR 8-1223
Jif'lSO VAL.: pirm., anuad., trečiaa. 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie 

2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pagal sutarimą

OBTHOPEDA^-PKOTĖ^STAb 
| Aparatai - ProtezaL Mucl ban- 
: dažai. Speciali pagalba kujo.-ns, 
L (Aren SuDDorti) ir t t.

iiSQ West 63 rd St. Chicago, Ė L 60629 
PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R- ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

HELEN BAGDŽIUS
MIRUS, JOS VYRUI JUOZUI, SŪNUI JONUI IR JO 

ŽMONAI BORGIA BEI VISIEMS ARTIMIESIEMS REIŠ
KIAME GILIĄ IR NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ.

R. LB Brighton Parko Apylinkės 
Valdyba ir Nariai

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

ELENAI BAGDŽIUVIENEISOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visoj program®* H WOPA, 
1490 IdL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

mirus, jos vyrui Juozui, sūnui Jonui, giminėms ir arti
miesiems gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Chicagos Anglį jos-Britani jos Lietuvių 
Klubo Valdyba ir nariai

Vedė|« Aldone Deuku* 

telef.: HEmlock 4-2413 
Z1S» So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL- 80629

ELENAI BAGDŽIUVIENEI

mirus,

£ Lietuvos Aidai’
...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
jums už mums parodytą 
pasiukejimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

apdr«v«io» Ik* 
*40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, K- 60629 

Tel. 925-74U0
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 6O45S

T-A 598-9400

reiškia ir kartu liūdi

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

Petras Stravinskas Stasė Paliokienė

Tričhi šeima*
Jonas Kreivėnas

Antanas Pleskys

J. ir E. Jašiūnai

V. Kožica

M. ir J. Palubinskai

Jonas Tijūnas

Kazys Povilaitis

C. Genutis

S. Staniškis

Petro ir Onos Blekių e^iden- j 
cijoj susirinko būrys giminių ir! 
draugų atsisveikinti su aktore 
Ingrida Blekyte. Ingrida yra 
baigusi dramos studijas Victo
ria, British Columbia, trumpam 
laikui buvo atvykusi aplankyti 
tėveFus, brolį Petrą, kuris 
dijuoja botaniką Purdue 
versitete ir seserį Ireną su 
tu, kuris tarnauja Chicagos 
logijos skyriuje.

Svečių tarpe buvo broliai Al
fonsas ir Bronius Blekiai, dail. 
Mikas Šileikis ir kt. Petras Ble- 
kys parodė susuktą garsinį fil
mą, kai jis aplankė dukrą Ingri
dą Viktorijos saloje, kai ji stu
dijavo. Iš filmo matyti, kad Vik
torijos sala ir Satumijos sritis 
prie pat Pacifiko vandenyno 
pasakiškai graži, ypač škoto Bu- 
chart’o rūmai’ ir parkas, pilnas 

‘ žydinčių gėlių ir medžių, tary
tum rojus.

Klimatas labai švelnus. Jau 
dabar ten gėlės ir medžiai žydi, 
nes Pacifikas atneša šilto van
dens srovę iki pakraščių. Salą 
tik laivais tegalima pasiekti. Gi
liuose vandenyse, kurie skalau
ja Kanados pakraščius, puikus 
žuvavimas. Satumija taip pat 
didelė atostogoms atrakcija.

Vancouverio miestas yra netoli 
Vik‘orijoc.

Ir. Įr.da Blekytė išvyko į Strat- 
fordą Kanadoje, ir įsijungė į 
teatralų grupę. Jai palinkėta ge
riausios sėkmės. O Alf. Blekiui 
sugiedota Ilgiausių metų. M.S.

SI vi t
t' k » N k S - M

Našlių, Našliukių ir Pavieniu klu
bas turės metini susirinkimą kovo 9 
d. 6 vaL vak. Vyčiu salėje. 2455 W. 
47 St. Nauja klubo valdyba perims 
pareigas. Bus pranešimai ir aptaria
mi svarbūs reikalai. Po susirinkimo 
bus pobūvis. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

V. Cinką

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos Klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo 11 d-, 1:00 
vai. popiet Anelės salėje. 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti 
ir užsimokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Lietuviu zviorery Draugijos “Ap- 
švieta” metinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 10 d. 1:00 vai. 
popiet 3808 So. Union Ave., įėjimas, 
iš kiemo. Narės prašomos atsilankyti* 
nes yra svarbių reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė,, rast.

Pagal tėvus V ertelka. Gyv. Marquette Parko apylinkėj.

Mirė 1979 m kovo 5 d., 5:55 vai. p. p. Gimusi Chicago, I1L 
n wall n nul.lūdę: vyras Juozas, sūnus John, jo žmona Borgia, brolis 
Al Wer.elka, jo žmona Marg.e ir daug dukterėčių bei sūnėnų. Mas- 
sachusetts^Uko giminės - Joe Wilkin, Helen Gavarcki ir Lillian Malan- 
dryno su šeimomis. Lietuvoje liko švogeris ir 2 švogerkos su šeimo
mis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė” Moterų Sąjungai. V. D. šauliu kuopai ir Lietuvių Mar
quette Parko Namų Savininku Organizacijai tai pat LB (R) Marquette 
?arko Apylinkei.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Šeštadienį, kovo 10 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios Į 

šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Helen Bagdžius giminės* draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. - Tel. 476-2345.

jos vyrui .Juozui, sūnui ir giminėms nuoširdžią užuojautą

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKIKIMAi
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Brolis išduos brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atsals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien Šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės ikūnmo. Ryžkimės, kad nežiūrint to. 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

EV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
DA1MIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERHISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

Ckie&goę
Ustavi?
-aidots vly
i?ire£tori<
A asociacijos

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICi)



Našliūnas iroiias

Buvęs nacis būsiąs

Notary Publie

vie

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Ilgu prakalbu pasekmės

Juozo šmotelio

Adresą*

SpoDSorians pavardė, vardas ir vietovė

WM. A. LEWIS

Needs Saleswomen Full or part-time,

WM. A. LEWIS STORE
IMMEDIATE OPENINGS •

buvo $13.50 dabar $3
Pavardė ir vardas

buvęs 
klubo

ALTERATIONS 
WOMEN

PERSONAL 
Asmeny Ieško

MAINTENANCE 
MECHANICS

užsakymu, be! jalimų skaitytoju relkaiajw 
esančiomis atkarpomis.

MAUJISNOS 
1739 SO. HALSTID ST 
CHICAGO, IL MGi

Prenumeratos pratęsimo, 
prašom* pasinaudoti žemiau

• Platinimo vajam! proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rasip*, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Insurance, Income Tas
951 W. 63rd St Tel 436-7878

>|| frank Tapo IU 
DCIPi W.VSfh St

GA 4-U54

» U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką b 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidai, Priede_______ dd.

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų, prašome kreiptis te
lefonu:

Siuntiniai i Lietuvą 
tr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI ir MRANOINY1B1

PirdsvlmM Ir Ttisyau*
WSST 69th STREIT

Tilef.i'Rlpwb ’.k 74941

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonst 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi; 
Formomis.

3426 S. KEDZIE AVĖ.
An equal opportunity employer

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective tn 
relieving even severe constipation 
overnight Doni let ^regularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as 'directed. 
Chocolated Tab'ers „

— Dėkui Aleksui Štarui iš 
Gulfport, Fla., atsiuntusiam $5

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 « Tel. W’A 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

— Kelionių Į Vilnią 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)
— SPĖČIAU 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ dol.

2LECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chicago* miesto leidimu, 
Dirbu Ir užmieeiluoeo grolt, f*- 
rsntuofal Ir sąžiningą! 

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.— 

Tol. 927-3559

i už kalendorių kariu su me 
prenumerata.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, DI. 60629

• Daina “Happy Birthday to 
Ou” buvo parašyta 1893 m., bet 
prasidėjo žodžiais Good Morn- 

ling to You. < r

Commission on all sales. Excellent 
salary. Employee discount Profit 
sharing plan. Call or apply at the 
nearest

Marquette Parke, 2638 W. 
39 St., parduodama linksma lie
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
ti pagerinimai.

Tel. 776-4959

Scottsdale Shopping Center 
Harlem-Irving Plaza 

Cerroak Plaza 
Hillside 

Winston Park Plaza 
Brementown Mall in Tinley Park

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

36 S. State St. - 13th floor 
Phone 855-2160

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

» Užsakau- Naujienas kaip dovaną save 
yra naujas skaitytojas. Priede _______ c!

Pavardė ir vardas__________________-

kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436. 
6294. (Pr).

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

LABAI ŠVARUS 2 butų narnas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas 
liuksus naujų

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 ori 
925-8392. Professional Member! 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

RETIRED PATTERN MAKER

For Maintenance of Wodden Foundry 
Patterns . . Set You Own Hours

MANUFACTURERS BRASS & 
ALUMINUM FOUNDRY 

3450 W. 127th St., Blue Island, IL 
E.O.E. M/F

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų Draugija 
ruošia priešpiečius šį šeštadie
ni, kovo 10 d., 11 vai. Plavbov 
Towers restorane, 163 E. Wal
ton, prie Michigan Ave. Svečiai 
ir viešnios galės apžiūrėti senie
nų parodą ir išpardavimą, kurią 
vykdo Tomas Neniškis iš Cice
ro. Priešpiečių šeimininkė Jean 
Vance, tel. 652-5245.

vėsinimas, 
namų apylinkė.
§53,900.
mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

Dt 1U1O
6S—K M. AMtlAUl VAIRUOTOJAI

Tiktai J9S pusmečiui 
LteMltty apdraudimas 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

>«. ASHLAND AVk. 
5WD75

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY

4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 
O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 cr (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN8

Experience on dresses preferred.
FULL OR PART-TIME.

Permanent. Good Salary. Benefits 
Employee Merchandising discount

EVANS

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 

’vairi apdrauda —INSURANCE 
•paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

— Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių vadovybė praneša, kad 
kovo 12 d. pradedamas pavasa
rinis kapinių valymas. Norin
tieji taupyti prie kapų esančias 
puošmenas, prašomi, šį savait- 

j galį jas pasiimti.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

— Te:sin 
inž. Kazys Oželis bus pagrindi-j 
niai kalbėtojai knygos “Gen. Pi 
Plechavičius” pristatyme visuo
menei kovo 11 d. 3 vai. popiet 
šaulių salėje. Visuomenė kvie
čiama. Rengia savanoriai - kū
rėjai ir ramovėnai.— Jonas Radvilas, Port Col- 

bome, Ont., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. Po 
$2 už kalendorių atsiuntė: Bro
nius Sereika, Amstterdani, N. 
Y., ir V. Juodis iš Niagara Falls, 
Ont. Dėkui.

— S-L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas Įvyks šeštadie
nį, kovo 10 d., 1:00 vai. p.p. Da
riaus-Girėno salėj, 4416 S. Wes
tern Ave. Bus SLA Piki. T-bos 
rinkiniai ir seimo delegačių rin- 2 AUKŠTŲ 

garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui Euk'us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLFPAS ir garažas Mar
ti uette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

M. ž t M K U 1 
N«t»ry Publk 

INCOM! TAX SIRVlCa 
4259 I. Maplewood. Tol. 254-7454 
Taip pat darosi Yertimai, giminių 
iškrietimai. pildomi pilietybės pri- 

iymai ir kitokį blankai.

< torių 
iš Marquetl 
Rakauskas 
Beach, Fla.

— Julis Milius, Twin Lakes. 
\Vis., kiekvienais metais gau
siai paremia Naujienų leidimą. 
.Ils vienas iš pirmųjų kartu su 
grininku Kazlausku išnaudojo 
savo administracinius gabumus 
biznyje, pradėdami nuo Audito
rijos restorano, o vėliau išeida
mi i platesnio masto biznį, kol 
įsigijo idealią biznio vietą ku
rortinėje Twin Lakes vietovė
je. Visur jiems gerai sekėsi, nes 
visur jie biznyje ir gyvenime 
elgėsi garbingai. Kiekvienam 
yra malonu su jais Išlaikyti ry
šius ir pažintį. Dėkui J. Miliui 
už ankstyba prenumeratos 
tęsima ir už $$2 auka. 4. - - F 4-

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

— Poetui Stasiui Santvarai iš 
So. Bostono paskirta 1978 ni. 
Lietuvių Rašytojų Draugijos] 
$1,000 premija už poezijos kny-j 
gą “Rubajatai”. Vertintojų ko
misiją sudarė Los Angeles lite
ratai: Alė Rūta, dr. Elena Tu- 
mienė, Pranas Visvydas

HOROSCOPES
BY ANNA

Also character, card & palm read
ings. One visit to her will be of im
mense value to you. FREE gift with 
readings.

516 Diversey Parkway 
248-7514

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
, 9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus: 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

8 Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vieta; 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Fls : 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyn' 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt: 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu Į 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiar 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude 
niniame Naujienų piknike.

(pirm.), Bernardas Brazdžicni- 
ir Bronys Raila. Premijos me 
cenatas via Lietuviu Fondas.

-- Lietuvių žinios, Floridos 
lietuvių rytinio pakraščio biu
letenis, kove mėn. pasirodė su 
7 nr. Jame gausu informacijos 
apie organizacijų veiklą 
tos lietuvių gyvenimą.

— Antanas Rugys, 
Lake Worth Lietuvių 
pirmininku, išvyko į Jupiter, 
Fla. Klubas suruošė jam išleis
tuves. Dabartine klubo valdy
bą sudaro V. Dovydaitis pirm., 
M. Mažeika-vicepirm., O. Dovy- 
daitienė-sekr., J. Navasaitis -

tų partija ir jai gimininga 
Krikščionių Social. Unija oficia
liu kandidatu į Vakarų Vokieti
jos prezidentus nominavo buvu
sį nacį Carl Carstens. Išbando
muose balsavimuose Bonoje ir 
Miunchene iš 521 balso tik 4 bal
sai buvę prieš Carstens.

Esą, kad C. Carstens gegužės ■ gUTŲ NUOMAVIMAS 
23 d. balsavimuose laimės rin
kimus į dabartinio prezidento 
Walter Scheel vietą.

Carstens nesigina, kad buvęs 
nacių partijos narys, bet sakosi 
nieko nežinojęs apie Hitlerio ir 
jo sėbru daromus žvėriškumus.

— Rose ir Joseph Klukens' 
kia*, Stamford, Conn., kartų su 
metine prenumerata atsiuntė 

ą. Po 2 dolerius už kalen
usi imte: I uanas Leonikas 

ko ir Antanas 
Petersburg 

visiems.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

FABRIKO" SANDELIŲ
SEKMADIENĮ, KOVO 11 D. NUO 8 RYTO 

IKI 4 V AL. POPIET
Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

• SPECIALŪS BARGENAI TIK PER ŠĮ IŠPARDAVIMĄ
• SAULĖS SUKNELĖS
9 DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• 15 YARDŲ NAILONAS 108’ platumo
• JUOSTOS IR TĮSTANTI MEDŽIAGA - 

centai už yardą
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS

IR KITA
Specialus Įvairios Medžiagos Gabalų Maišelis Tik 50 c. iki $1.

1022 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltiif

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į '

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i ri'5113 !

lyto jus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijoj 
taip pat pavergtos Lietuvos ?r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomlf 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku re> 
kalų renesanso.

— Dėkui Tamstai, kad pasi
likai salėje, laukdamas mano 
prakalbos užbaigimo, — sakė 
kalbėtojas- vieninteliam klausy
tojui. Klausytojas jam atsakė:

— Nėra už ka dėkoti. Aš esu! 
sekantis kalbėtojas . . .

Vieno aukšto mūras su vei
kiančia taverna, gražia sale ir 
su 3 miegamų butu, mūriniu 
garažu taip pat su tuščiu skly
pu. Beismante yra baras ir 
Įrengta virtuvė. Stebėtinai žema 
kaina — tik $99,900. Pralobki- 
te greitai gražioje Brighton 
Parko apylinkėje, netoli 46-tos 
ir California. Skambinkite da
bar magišku telefonu:

254-8500

— Bronius Skorupskis iš 
Guifjvort apylinkės, St. Peters
burg, Fla., pratęsė be raginimo 
penumeralą. o savo linkėjimus 
atlydėjo -^lO auka. Dėkui.

Chicago Sun-Times kovo 6 d. 
trumpai pranešė, kad praėjusį 
pirmadienį Vakarų Vokietijos 

kimas. Visos narės kviečiamos Į opozicijos Krikščionių demokra- 
gausiai dalyvauti.

C. Austin, fin. sekr. (Pr.)

State Farm Life Insurance Company

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient




